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Uddybende vejledning vedrørende lægeerklæringer
Dokumentet skal ses som en vejledning til, hvad en lægeerklæring bør indeholde. I forbindelse med en
dispensationsansøgning vil der oftest være behov for dokumentation af usædvanlige forhold.
En lægeerklæring er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at ansøgningen imødekommes, hvorfor det
er vigtigt med en detaljeret lægeerklæring, der bedst muligt understøtter ansøgningen.
Eksempler:
• Søger du fx om særlige prøvevilkår, er det relevant at fremsende dokumentation for din funktionsnedsættelse, samt hvilken betydning den har i eksamenssituationen
• Søger du fx om udsættelse af maksimal studietid, er det relevant, at det fremgår, hvad din sygdom
betyder for din studieaktivitet, og hvad tidsperspektivet er for raskmelding. Det vil desuden ofte
være relevant, at det fremgår hvilken sygdom, der er tale om, og hvilken behandling der er igangsat.
Hvis lægeerklæringen skal indgå i vurderingen af din ansøgning, anbefales det, at den indeholder de nedenstående oplysninger:
Indhold i lægeerklæringen
• I hvilken periode har du været syg, og hvad er tidsperspektivet for bedring?
• Hvilke symptomer er konstateret?
• Hvilken sygdom er der tale om? (Oplyses hvis relevant for ansøgningen.)
• Hvilken betydning har sygdommen for studiearbejdsevnen? Eller for præstationen i eksamenssituationen, hvis der søges om særlige prøvevilkår?
• Hvilken behandling er igangsat?
Formelle krav
Da en lægeerklæring ofte er vigtig information i forbindelse med en dispensationsansøgning, er det vigtigt, at de officielle krav bliver overholdt. En erklæring bør som minimum indeholde følgende:
• Patientens navn, personnummer og adresse.
• Lægens navn, autorisations-ID, virksomhedsadresse og uddannelse.
• Oplysning om hvilke oplysninger i erklæringen der beror på lægens egen undersøgelse af patienten,
og hvilke der stammer fra patienten selv, tredjemand eller patientjournaler m.v.
• Oplysning om hvem der er egen læge.
• Lægen skal anføre sin vurdering af patienten og medtage de forhold i erklæringen, som lægen finder relevant for at kunne opfylde formålet med erklæringen.
• Endeligt skal erklæringen være dateret og forsynet med lægens underskrift eller noget tilsvarende.
Anonymitet
Din endelige ansøgning samt alle bilag (fx lægeerklæringer og anden dokumentation indeholdende personfølsomme oplysninger) anonymiseres, før det fremsendes til studienævnet til behandling. Det betyder at navn, cpr-nummer, adresse, telefonnummer og andre personoplysninger ikke fremgår af det materiale, der behandles i studienævnet.
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